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VIVERON na potencję 30 kapsułek
 

Cena: 21,90 PLN

Opis słownikowy

Producent GARDENPHARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

Produkt wykorzystuje moc żeń-szenia, cynku, witamin B6 i B12 oraz buzdyganka naziemnego.  

Żeń-szeń właściwy wykazuje udowodnione badaniami właściwości antyoksydacyjne. Pozwala zredukować nadmiar wolnych rodników,
które mogą zaburzać funkcjonowanie tlenku azotu. Tlenek azotu jest natomiast niezastąpiony dla odpowiedniego napływu krwi przy
wzwodzie.   

Cynk jest jednym z mikroelementów niezbędnych dla naszego zdrowia. Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu
odpornościowego oraz syntezy DNA. Podobnie jak żeń-szeń wykazuje właściwości antyoksydacyjne.

Cynk przyczynia się również do utrzymania prawidłowej płodności i możliwości rozmnażania się oraz rozwoju reprodukcyjnego. Pomaga
także utrzymać optymalne środowisko hormonalne, wpływając na poziom stężenia testosteronu w surowicy.

Buzdyganek naziemny (Tribulusterrestris L.)

Wykorzystywany w Chinach i w Indiach.

Badania wykazały dodatni wpływ wyciągów z surowca na poziom testosteronu oraz na proces spermatogenezy.  

Witamina B6 przyczynia się do prawidłowego metabolizmu białek i glikogenu oraz tworzenia czerwonych krwinek . Przyczynia się także
do regulacji aktywności hormonalnej. Tak jak pisaliśmy w sekcji »O potencji, zdrowy układ krążenia oraz odpowiednia masa ciała mają
bardzo duży wpływ na potencję.

Udowodniono, że witamina B12 może przyczynić się do zmniejszenia zmęczenia oraz prawidłowego przebiegu funkcji psychicznych.
Witamina ta ma także wpływ na prawidłowy metabolizm energetyczny, dostarcza energii i witalności.
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Zalecane spożycie

1-2 kapsułki dziennie podczas lub po posiłku.

 

Składniki

wyciąg z owoców buzdyganka naziemnego, zawartość saponin: 40%, DER: 4:1; L-arginina; żelatyna wołowa; wyciąg z liści żeń-szenia
(Panax ginseng C A Meyer), zawartość ginsenozydów: 30H, DER: 15:1; substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; wyciąg z korzenia macy (Lepidium meyenii) DER: 4:1; wyciąg z trawy owsa
zwyczajnego (Avena sativa L), zawartość flawonoidów: 7%, DER: 10:1; D-pantotenian wapnia; tlenek cynku; substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; barwnik: dwutlenek tytanu; cyjanokobalamina (witamina B12); chlorowodorek pirydoksyny
(witamina B6); barwnik: indygotyna.  
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